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RESUMO 
O condicionamento cm alta intensidade (CAI) é uma alternativa de elevado potencial para aumentar a recuperação global 
por flotação diminuindo as perdas tanto nas fraçôcs minerais finas como nas grossas. No CA I o acréscimo de energia trans
ferida na agitação, cm condicionadores apropriados, provoca uma suspensão adequada das partículas (finas, intermediárias c 
grossas). uma agregação sclctiva entre as partículas hidrofóbicas finas, proporc iona uma melhor dispersão de reagentes, "lim
peza" das supcrlkics c a incorpontção (g~:raçào) de bolhas na sup~:rfíciç mineral durante o condicionamento. Neste trabalho 
fo i avaliado o cll:ito do CAI na !lotação de finos de minério d~: tosfato, onde toram realizados estudos cm escalas de laborató
rio c piloto . Os principais panimctros avaliados l(.lram a intensidade da agitação, a transferência de energia c o fluxo hidrodi
nâmico no rcator. Os resultados obtidos mostram quç com a agitação turbulenta do CA I ocorre, um acrésc imo na recuperação 
de apatita durante a tlotação. s~:m prejudicar o teor de P~05 do concentrado ou o arraste de impurezas. Foi observado também 
que o impelidor de fluxo radial apres~:nta um melhor rendimento que um de fluxo axial, provavelmente função do maior nú
mero de colisões ell:tivas. Os resultados cm nível de bancada foram validados em escala piloto (Bunge), onde a recupe
ração por flotaçào Roughcr de apatita aumentou, no mínimo, 2 'Yo, após o CAI, com valores de energia transferida à pol
pa acima de 0,23 k\Vh·m-

1 
de polpa, sem diminuir o teor de P20 5 do concentrado ou aumentar as impurezas (sílica e óxi

dos de ferro). Es tes resultados são provavelmente devidos aos mecanismos envolvidos nesta técnica que dependem do grau 
de dispersão de polpa, da intensidade do cisalhamcnto c aumento da probab ilidade de colisão, adesão, do teor de partícu
las de fosfato c da distribuição de tamanho de partículas. Este processo CAI se encontra cm fase de inserção na unidade in
dustrial da Bunge-Araxú. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotaçào, fosfatos, condicionamento, diminuição perdas 

ABSTRACT 
Thc high intcnsity conditioning (HIC) is a high potcntial altcrnativc to enhancc thc global flotation recovery and decreasing 
the flotation losscs both, in fine mineral fractions as in coarse oncs. ln HI C, the increasc of encrgy transfcrred in suitable 
conditioncrs, rcsults in adcquatc dispcrsion ofreagents and suspension ofparticlcs (fine, intcrmediate and coarse) followed by 
a selective aggrcgation bctwccn thc hydrophobic fine particlcs, cventually it would happen a sort of"cleaning" ofthe mineral 
surtàccs and thc gcncration of small bubblcs onto thc mineral surfaccs. This work studied the effect of HIC on flotation 
scparation paramcters of phosphatc ore fines, at laboratory and pi lot scales. Main paramcters evaluated werc the intensity of 
stirring, thc encrgy transferrcd and thc tlow hydrodynamic in thc conditioning reactor. Rcsults showcd that, after a turbulent 
HIC, thc recovcry of apatitc incrcascs without dccrcasing P20 5 conccntratc grades or enhanccd the amount of impurities. lt 
was observed that thc radial flow impcller gavc a bettcr pcrformancc when compared to an axial ftow type, probably due to 
the higher numbcr ctlc ctivc collisions. Thc rcsults of laboratory wcrc validated at pilo! scalc, where the recovcry of apatitc 
particlcs (in long tcsts) , in thc Roughcr flotation , incrcascd in at lcast 2 %, aftcr HI C at 0.23 k\Vh·m-3 of pulp. Thcse occurred 
without rcducing thc P20 5 contcnt of thc concentratc or incrcase thc impurities (silica and iron oxides) . Thesc results are 
probably due thc mcchanisms invol ved in this tcchnique, which dcpcnds on the degree of pulp dispersion, the degrce of pulp 
shcaring and cnhanccd collisions probability, the fccd apatitc grade and particlcs sizc distributi on. Thi s HIC proccss is bcing 
incorporated at the plant-Bunge-Araxú. 

KEY WORDS: Flotation, phosphatc ore, conditioning, dccreasing losscs 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido à baixa recuperação, principalmente nas frações finas e grossas (Figura I) milhares de toneladas 
de rejeitos com altos teores têm sido depositados em barragens, gerando custos operacionais, perdas de produção 
e impactos ambientais. O condicionamento em alta intensidade é uma alternativa para aumentar a recupera
ção, aplicável em diversos sistemas minerais concentrados por flotação . ., 

5 10 50 100 150 J.UD 

Figura I. Efeito do tamanho de partleula na recuperação metalúrgica por flotação. 

O condicionamento normal da polpa, em sistemas agitados e por tempo suficiente de contato, tem a função 
de suspender as partículas na polpa permitindo a interação com os reagentes adicionados (coletores, ativa
dores, espumantes, etc.). O condicionamento cm alta intensidade (CAJ), por outro lado, visa exceder essa trans
ferência miníma de energia, sob um adequado aumento de turbuJência para que ocorra, entre outros, a agregação 
seletiva induzida das partículas hidrofóbicas. O limite mínimo de transferência de energia depende das proprieda
des superficiais, dos reagentes utilizados e da hidrodinâmica do sistema (velocidade de agitação, número de defte
tores, geometria das hélices impulsoras, etc.). 

Com o acréscimo de energia transferida para o condicionamento as colisões efetivas são otimizadas causan
do a agregação das partículas h.idrofóbicas finas e ultrafinas com as frações médias e grossas. Quando essa agre
gação ocorre em partículas maiores de mesma composição mineralógica é chamada bomoagregação e proporcio
nará uma fl otação auto-transportadora (Figura 2). Com a agregação de espécies minerais diferentes ocorrerá uma 
beteroagregação seguida por uma flotação transportadora (Figura 3). Esse fenômeno foi reportado por diversos 
autores com diferentes sistemas minerais (Rubio et a/., 2004 e Tabosa, 2007) 
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Figura 2. Fenômenos de homo-agregação e flotação auto-transponadora no CAJ. 
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Figura 3. Fenômenos de hetero-agregação e tlotação transportadom no CAL 
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Rosa et a/, ( 1998), cm estudo com CAI cm sul feto de zinco observou a ocorrência de dois picos de recupe

ração com diferentes energias transferidas a polpa pelo CAI, atribuindo esse fenômeno a formação de agregados 

hidrofóbicos entre partículas com diferentes distribuições granulométricas, entre finas e médias, e finas e finas A 

maior recuperação obtida às altas energias de transferência ocorreu por um efeito de agregação entre as partícu

las ultrafinas, presentes em maior proporção, na amostra estudada. Esse fenômeno também foi observado no tra

balho de Yaldcrrama c Rubio ( 1998). 

Wei et a/. (2006) propõem que outro mecanismo que ocasiona o aumento da recuperação da flotação com 

CAl seja a incorporação à polpa de bolhas geradas pela cavitação provocada pela alta velocidade periférica pre

sente nas pás do impelidor, resultando em uma ftoculação hidrofóbica gerada por uma ponte de bolhas (Figura 4), 

aumentando assim a probabilidade de colisão na célula de flotação. A nucleação da bolha na superficie da partí

cula elimina a necessidade do estágio de colisão para colcta da partícula (Zhou et a/., 1994), fazendo com que au

mente a recuperação. 
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Figura 4. Mecanismo CAI seguido de flotaçào sugerido por Wei et a/. (2006). 

Para que ocorra a agregação existe a influência de diversos fatores, entre eles o tamanho e a distribuição gra

nulométrica das partículas, a carga superficial dessas, a hidrofobicidade, o tempo de residência das partículas no 

CAl, a velocidade de agitação (grau de turbulência) c a proporção (teor) dos minerais de valor na polpa (Koh e 

Warrcn, 1979; Jarrctt e Warren 1977). Outra variável importante observada em diversos sistemas é a geometria 

do sistema (impelidor c tanque) ( Engel et a/., 1997; Rosa, 1997; Yalderrama e/ a/., 200 I; Negeri et a/.2006, Tes

ta e Rubio, 2008). Também contribuem para um aumento na recuperação, os efeitos de "limpeza" das superficies 

dos minerais e a melhor distribuição de reagentes na polpa. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram realizados estudos de t1otação cm colunas de laboratório e piloto utilizando um minério fosfático pro

veniente de Araxá-MG, cedido pela Bunge Fertilizantes. As amostras utilizadas correspondem ao fluxo denomi

nado Finos Naturais (FN), que corresponde a fração fina retirada após a moagem primária, sendo deslamada pos

teriormente cm microcicloncs. 

2.1. Estudo de Laboratório 

Nos estudos de laboratório, essa amostra foi secada cm estufa, homogeneizada e quarteada onde foram sepa

radas alíquotas utilizadas em cada ensaio. Os ensaios foram realizados com a polpa do minério contendo 45% 

de sólidos, condicionado primeiramente com depressor (fubá de milho gelatil)izado) e com NaOH para ajuste do 

pH. Após I O min foi adicionado o coletor (ácido graxa de soja) e condicionado por mais I O min. Após esse perío

do, a polpa foi diluída até 15% de sólidos (peso/peso) e alimentada a uma coluna de flotação de uma polegada de 

diàmetro e 2,20 metros de altura utilizando uma bomba peristáltica. Os estudos de flotação com CAI foram reali

zados seguindo o procedimento do ensaio padrão, porém incluindo uma etapa de condicionamento em um regime 

de alta turbulência em um reator especial inserido no sistema conforme mostrado na Figura 5. 
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Condicionamento 
Bomba peristMtica 

Concentrado 

A!imcntac;ão 

Rejeito Ar --
Figura S. Si~icma experimental montado para estudos de flotação com CAL em escala de laboratório. 

No estudo de laboratório foram utilizados dois tipos de impelidores, um tipo naval com 4 aletas (Figura 6 (a)) 
que promove um fluxo axial dentro do reator CAI e outro tipo turbinaRushton (Figura 6 (b)) de fluxo radial. 

f 

~I 

(b) 

(a) 

Figura 6. (a) lmpelidor de fluxo axial tipo naval com4 alctas (dimensões em mm); 
(b) Impeli dor de fluxo radial tipo turbina Rushton com 6 a leias (dimensões cm mm). 

2.2. Estudo piloto de Jlotação em coluna de 4" de diâmetro 

Os estudos piloto em coluna de flotação foram realizados em uma célula piloto de 4 polegadas de diâmetro 
e 7 m de altura. Foram usadas amostras de polpa com 40-44% de sólidos em peso que alimentava um tanque 
agitado com capacidade de 400 L. A partir deste tanque a polpa foi bombeada para os condicionadores, no 
primeiro foi adicionado o depressor e realizado o ajuste de pH c no segundo foi adicionado o coletor. A polpa 
condicionada foi diluída atingindo 25% de sólidos em peso e bombeada para a alimentação da coluna a 1,26 m de 
seu topo através de uma bomba peristáltica. 

O rejeito foi retirado pela parte inferior através de uma bomba peristáltica, e o concentrado transbordado foi 
coletado em um recipiente de fundo inclinado. A geração de bolhas ocorreu via passagem forçada de ar em um 
tubo poroso, usando um rc&>ulador de pressão (I ,5 kgf· cm'2) c controlando a vazão com um rotâmetro. 

Os estudos de flotação com CAI foram realizados seguindo o procedimento do ensaio padrão, onde além da 
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etapa de condicionamento convencional foi inserido um reator CAI, com a velocidade controlada por um in
versor de frequência, após o condicionamento com colctor. A Figura 7 mostra detalhes da coluna de flotação de 
4" instalada na Usina de concentração da Bungc Fertilizantes S/ A, unidade de Araxá. 

Na011 ~ 

Ar 
Bombe A-ro - -

perlst4lllco d• Polpa RtJ•ilo 

Figura 7. Sistema expcnmental montado para estudos de !lotação com CAl em escala p1loto 4" de diâmetro 

2.3 Estudo piloto de Dotação em coluna de 24" de diâmetro 

Nos estudos de flotação, cm nível piloto em coluna de 24" de diâmetro, a polpa foi amostrada dirctamente da tu
bulação da usina. O condicionamento foi realizado em dois tanques agitados, primeiramente com adição do depres
sor, dosado com uma bomba peristáltica, e adição de NaOH para ajuste do pH. Por gravidade a polpa passou para o 
segundo condicionador onde era adicionado o colctor ácido graxo de soja (solução a 2,5%p/v). Em um tanque agita
do foi ajustada a concentração de sólidos da polpa (25%p/p ). com adição de água industrial com vazão controlada por 
um rotâmetro. Após o condicionamento e ajuste do teor de sólidos, a coluna foi alimentada a 3,25 m de seu topo. O 
rejeito foi retirado pela parte inferior com o fluxo controlado por uma válvula interligada com o sistema de controle 
de nível. O concentrado foi coletado em uma calha de transbordo e dirccionado para um amostrador. 

A geração de bolhas foi realizada através da mistura ar/água em misturador do tipo MX, e passagem da mis
tura por dois spargers localizados na base da coluna. A á&rtla foi bombeada por uma bomba do tipo heücoidal a 
uma pressão de 5 kgf.cm_2. O ar foi injctado usando um sistema da usina com pressão regulada em 7 kgf.cm·2 e 
com uma vazão ajustada empregando um rotâmetro. 

O estudo com condicionamento cm alta intensidade foi realizado com a inserção de um reator CAI após o 
condicionamento com coletor. A velocidade de agitação foi controlada com um inversor de frequências e a ener
gia transferida a polpa foram calculadas através das medidas de tensão e corrente consumidas pelo motor. 

3. RESULTADOS 

3.1 Estudo de Laboratório 

A Figura 8 mostra os resultados comparativos da recuperação de apatita, por flotação após CAI, para os dois im
pelidores (de fluxo axial e radial). O fluxo com maior turbulência no reator CAI (radial) mostrou ser mais eficiente, c os 
resultados estão em acordo com os obtidos nos estudos de Valderrama et a/.(2001) c Ncgeri et a/.(2006), 

335 



Testa, Fonseca & Rubio 

86 

85 

# 

~&4 
!. 
" 

j: 
ct 

81 

ao 
o 1,5 l 

Energia f1'11nsrcrlda, kWh.m .. de polp11 

Figura 8. Recuperação de aparita, por Rotação, para dois tipos de impelidorcs no CAl. 

A Tabela 1 mostra os teores de P20 5 e de impurezas (Fe20 3 e Si02) dos concentrados, os quais apresentam 
uma variação pouco significativa com o uso do fluxo radial ou axial no CAI. 

Tabela I. Resumo dos resultados obtidos na avaliação do tipo de impelidor no CAl 

l Energia Teores no concentrado, o/o I 
transferida, Recuperaçlo Recuperaçlo 

Ensaio kWh/m3 mássica,% apatita,% PzOs C aO Fe203 Si02 

Padrao o 20,8 67,4 36,2 46,2 6, 1 1,0 

0,67 23,8 82,0 34,0 43,1 7,5 1,4 

Radial 
1,14 24,5 84,8 34,4 43,7 7,8 1.4 
1,84 26,9 85,0 35, 1 45,4 6,5 1,2 

o 5 1 23,1 80,0 34,4 44,7 7,8 1,4 
0,82 24,9 80 6 33,0 42,3 8,4 1,4 

Axial 1,08 25,3 83,8 34.4 44,8 7,6 1,3 
1,65 26,4 83,7 34,3 44,2 7,8 1,3 

3.2 Estudo piloto de Ootação em coluna de 4" de diâmetro 

Os resultados obtidos, nesta escala, também mostraram um aumento na recuperação de apatita sem contami
nação do concentrado. A maior recuperaç-ão da apatita foi obtida para 0.23 kwh· m·3 de energia transferida a pol
pa (Figura 9) e Tabela 1T. 

Tabela U. Resumo dos resultados para os estudos de Rotação com CAl (amostra de polpa AM-02) 

Energia transferida R massa R Apatita T P20~ T FezOJ TSi02 I 

à polpa, kWb·m·3 % ~. % % % 
o 20,9 81,8 34,7 6,2 2,1 

0,06 21,1 82,6 35,8 6,1 2,1 
0,23 21,9 85 8 34,3 6,9 2,2 
0,56 23,0 86,5 34,8 7,1 2,3 
0,88 21,8 85 3 32,8 7,2 2,1 
1,35 23, 1 84,5 33,1 7,J 2, 1 

336 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

~ 
6· ~ 
~ 

~ .l ) 

~ 

STII 0.1>6 0.23 "~ 0.88 135 
Ene~ 11'111l.'f~l1éLO, kWh.m-' d~ JIOI.pn 

(a) 

sm o.Oó l).l~ tJ56 •1.ss J.~5 

Ennella h'IUI!Ift tido, kWh.m.J clt polpo 

(b) 

Figura 9. Flotação de fosfatos cm coluna de 4" de diâmetro. (a) Efeito da energia transferida durante o CAl 
no teor de P20 5• (b) Efeito da energia trans ferida no CAI na recuperação de apatita. 

3.3 Estudo piloto de ftotação em coluna de 24" de diâmetro 

Os resultados obtidos comprovaram os estudos anteriores. A Figura J O mostra aumentos da recuperação meta
lúrgica em todos os ensaios com CAl, com destaque para os estudos com energia transferida de 0,43 kwh· 
m·3 de polpa onde a recuperação de apatita passou de 87,6% para 90%. 
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Figura 10. Flotação de fosfatos cm coluna de 24" de diâmetro. (a) Efeito da energia transferida no CAf 
no teor de P20 5. (b) Efeito da energia transferida no CAI na recuperação de apatita. 

4. CONCLUSÕES 

Os resuJtados do estudo, em níveis de bancada e piloto, com CAl mostraram que para valores de energia 
transferida à polpa > 0,23 kWh·m·3, as recuperações de apatita aumentaram entre 2 e 4,8%, sem contaminação 
de impurezas do concentrado. Os dados de teores de CaO, Fe20 3 c Si02, nos rejeitos, comprovam esses aumen
tos metalúrgicos revelando a alta seletividade desta técnica. Também foi constatado que o uso de um impelidor 
de fluxo radial no reator CAl foi o mais eficiente quando comparado com impelidor de fluxo radial. Os re
sultados obtidos comprovam o potencial do CAl no aumento da recuperação de partículas minerais portadoras 
de fosfatos por flotação. Espera-se que esta técnica seja aplicada em outros tipos de minérios visando o aumento 
global das recuperações metalúrgicas. 
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